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MATERIAL – INSPIRATION
av CECILIA HOLM

Trädgårdens golv 
  i blickfånget

Jord, eld, luft och vatten, de fyra elementen är beståndsdelar i tegel.  
Användningen av bränd lera som byggmaterial går tusentals år tillbaka,  samtidigt upp- 
fattar vi det både tidlöst och som ett modernt materialval att använda i trädgårdar idag. 

D
et enkla och naturliga i tegelstenen gör 
den attraktiv att använda i trädgården. 
 Kultiverad lera bland kultiverade växter. 
Förr fanns tegelbruk i var och varannan 

by, och varje bruk fick fram sin färgnyans beroende 
av leran. Färgerna kan vi få idag också, men det mesta 
markteglet importeras från bruk i Danmark, Tysk

land, Holland och Belgien. Sveriges egen inhemska 
marktegel produktion är ringa.

Till trädgårdens golv används marktegel, ett hårt 
bränt tegel. Den hårda bränningen gör att teglet inte 
suger upp så mycket vatten och gör det hållbart i vårt 
kalla och fuktiga klimat. Vanligt tegel som läggs som 
markmaterial vittrar med tiden sönder. •

TRÄDGÅRDSBÄNK 
OCH EN RUND MATTA. 
I den här trädgården fanns 
mycket marktegel, upplockat 
men sparat. Det återanvända 
teglet hittade nya platser och 
funktioner och möttes upp av 
nytt marktegel. Bland annat 
en uppmurad sittvänlig bänk 
i återanvänt tegel. Sittytan blir 
mer inbjudande med varmare 
träribbor. Muren kantar en 
cirkel av gammalt marktegel 
lagt i samma mönster som 
funnits tidigare i trädgården.

I SAMMA TRÄDGÅRD 
 hittades detta fina smala tegel, 
som fick bilda golv i en liten 
nedsänkt del med utsikt.

SANKT PETRI KYRKA FRÅN 1966 i 
 Klippan av Sigurd  Lewerentz. Dammen planar 
mjukt av och bildar en vattenspegel i en helhet med 
byggnaden, allt i samma mörka Helsingborgstegel.

LJUSET! 
 LÄTT HETEN!  
Det ljusa tegel golvet  
i Orangeriet i Sofiero 
lyfter sinnet den 
 dystraste av dagar.
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PÅ SJUTTIOTALET LADES SJÖSTENS-
PLATTORNA I DEN HÄR TRÄDGÅRDEN, 
som i så många andra trädgårdar. 40 år senare har 
plattorna satt sig av tid och rötter och istället för att 
lägga om de gamla plattorna byttes de ut mot mark
tegel. Ett återanvänt marktegel lagt i halvstensförband. 
Trädgårdens nya golv ger platsen en varmare och mer 
ombonad karaktär, som är till daglig glädje för ägaren. 

FRÅN GRÄS-
MATTA 
TILL VARMT 
 VÄLKOMNANDE 
ENTRÉ. Så 
skapades entré
rummet av svenskt 
rött marktegel i 
 halvstens förband, 
som tydligt leder 
besökaren fram till 
huvudingången.

NÄR INNE FÅR 
FORTSÄTTA UT I 
 TRÄDGÅRDEN. Här följer 
golvet i växthuset med ut under 
pergolan i trädgården innan 
gräsets gröna matta tar vid. 
Teglet är lagt i blockförband.

TEGEL I GOLV 
OCH VÄGGAR, 
HIMLEN ÄR TAK. 
Mark teglet är lagt 
i fiskbens mönster, 
som balsalens 
parkett. Bilden visar 
Tudor  trädgården 
i Kensington Roof 
Garden. Tegel och 
sten samspelar. 

DEN KLASSISKA TEGLADE TRÄDGÅRDSMUREN, 
 drömmen om den engelska trädgården med prunkande skyddade 
odlingar. Den här hittar vi i Torups slottspark i Skåne.


